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บทคดัย่อ 
 งานวิจยันี้ไดท้ าการส ารวจความต้องการดา้นทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของบณัฑติใน
สาขาดา้นการบรหิารธุรกจิที่หน่วยงานภายนอกหรอืผูใ้ชบ้ณัฑติคาดหวงั โดยแบ่งตามระดบัความส าคญั
และความจ าเป็นของทักษะดังกล่าวในการด าเนินธุรกิจ กลุ่มตัวอย่างในการส ารวจประกอบไปด้วย
พนักงานประจ า พนักงานชัว่คราว ผู้บริหาร และผู้ประกอบการจ านวน 111 คน จากธุรกิจประเภทการ
บรกิาร การเงนิ การคา้ การผลติ และอื่น ๆ โดยเน้นกลุ่มธุรกจิทีข่บัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลย ีหรอืธุรกจิทีใ่ช้
เทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินธุรกิจ ผลส ารวจพบว่าพบว่าทักษะพื้นฐานด้านการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศกลุ่มที่มคีวามจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องมกีารพฒันาบณัฑติในภาพรวม  ได้แก่ ทกัษะ
ในการสบืค้นข้อมูล การใช้ระบบปฏิบตัิการวินโดวส์ การรบั-ส่งอีเมล การใช้โปรแกรมประมวลผลค า
พื้นฐาน และโปรแกรมน าเสนอพืน้ฐานเรียงตามล าดบัความส าคญัจากมากไปน้อย ในกลุ่มธุรกจิบรกิาร
และกลุ่มธุรกิจการเงนิจะมคีวามต้องการดา้นทกัษะในการใชโ้ปรแกรมตารางค านวณพื้นฐานเพิม่ขึน้มา 
ส่วนในกลุ่มธุรกิจการค้าจะเพิม่ทกัษะการใช้โทรศพัท์มอืถือ โดยผลการส ารวจดงักล่าวได้มกีารน าไป
พฒันาเป็นแบบบนัทึกรายการทกัษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบันักศึกษาสาขาด้านการ
บรหิารธุรกจิ เพื่อใหน้ักศกึษาท าการประเมนิดว้ยตนเองและน าผลทีไ่ดไ้ปใชป้ระกอบการจดักจิกรรมการ
เรยีนรู ้เพื่อพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของบณัฑติทีพ่งึประสงคต่์อไป 
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1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ลกัษณะของธุรกจิในยุคดจิทิลัมกีารเปลีย่นแปลงไปจากเดมิค่อนขา้งมาก โดยแนวโน้มของตลาด
ในยุคปัจจุบนัไดมุ้่งเน้นไปทีธุ่รกจิทีใ่ชเ้ทคโนโลยขีบัเคลื่อนมากกว่าธุรกจิอุตสาหกรรมหรอืการผลติสนิค้า
เพื่อจดัจ าหน่าย เน้นการแทนที่แรงงานมนุษย์ด้วยหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ รวมไปถึงรูปแบบการ
แสวงหาความรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่มกีารเปลี่ยนแปลงไปเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้น
พฒันาทกัษะเฉพาะที่จ าเป็นและเป็นที่ต้องการของตลาด ท าให้ภาคการศกึษาโดยเฉพาะสาขาด้านการ
บริหารธุรกิจต้องมกีารปรบัตัวโดยมุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตให้มีทกัษะที่สอดคล้องกบัความต้องการของ
ตลาด โดยเน้นไปทีท่กัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกจิ 



 ปัจจุบนัรฐับาลได้มนีโยบายปรบัโครงสร้างและรูปแบบการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจจากเดิมเน้นที่
ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ไปเป็นเศรษฐกิจที่ขบัเคลื่อนด้วยนวตักรรม หรือที่เรียกว่า
นโยบายประเทศไทย 4.0 (ส านักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี, 2560) โดยมแีนวคิดหลกัคอืพฒันาจากการ
ผลติสนิคา้เพื่อการอุปโภคและบรโิภค ไปสู่สนิคา้เชงิ “นวตักรรม” และเปลีย่นจากการขบัเคลื่อนประเทศ
ด้วยธุรกิจอุตสาหกรรมไปสู่ธุรกิจที่ขบัเคลื่อนด้วยเทคโนโลย ีซึ่งการเปลี่ยนผ่านนัน้จ าเป็นต้องพฒันา
ทกัษะฝีมอืแรงงานจากทกัษะต ่าไปสู่แรงงานทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ และทกัษะสูง โดยเน้นทีก่ารใช้
เทคโนโลยสีมยัใหม่ 
 กลุ่มสาขาวิชาด้านการบริหารธุรกิจในสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย เป็นส่วนส าคญัในการ
ผลิตบณัฑติที่มคีุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน รวมถึงผลิตนักธุรกิจหน้าใหม่ ซึ่งเมื่อโครงสร้างของระบบ
ธุรกจิมกีารเปลีย่นแปลง สถาบนัอุดมศกึษาย่อมต้องมกีารปรบัตวั โดยต้องเน้นผลติบณัฑติทีม่ทีกัษะการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพิม่ขดีความสามารถในการ
แข่งขนัเชงิธุรกจิกบันานาประเทศ เพื่อใหก้ระบวนการผลติบณัฑติครอบคลุมทกัษะทีจ่ าเป็น จงึต้องมกีาร
ส ารวจความต้องการของผูใ้ชบ้ณัฑติ และมกีระบวนการประเมนิผล ดงันัน้งานวจิยันี้จงึไดจ้ดัท าขึน้โดยมี
วตัถุประสงคด์งันี้ 

1) เพื่อส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจที่ขบัเคลื่อนด้วย
เทคโนโลย ีเกี่ยวกบัคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคใ์นดา้นทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

2) เพื่อพฒันาและหาคุณภาพของแบบประเมนิทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

2. การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 ธุรกิจท่ีขบัเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี 
 ในปัจจุบนัทุกองคก์รต่างกน็ าเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นระดบัหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นระบบเครอืข่าย อเีมล 
เว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน หรือสื่อ Social Media โดยในระยะแรกอาจเป็นเพียงการน า
เทคโนโลยมีาใชเ้สริมการด าเนินธุรกจิที่มอียู่ เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพ เพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายสนิคา้ 
หรอืช่องทางการประชาสมัพนัธ์ แต่ในปัจจุบนัเทคโนโลยเีหล่านัน้กลบัมาแทนทีช่่องทางการด าเนินธุรกิจ
แบบเดิม ๆ หรือที่เรียกว่า Digital Disruption (เดชา, 2561) ท าให้ธุรกิจต่าง ๆ ต้องปรับรูปแบบการ
ด าเนินกิจกรรมใหม่ทัง้หมด ทัง้การใช้เครื่องจกัรแทนแรงงานคน การย้ายช่องทางการจดัจ าหน่ายจาก
การเปิดหน้าร้านเป็นการขายของออนไลน์ ลดการช าระด้วยเงนิสด เปลี่ยนเป็นการช าระค่าสนิค้าและ
บริการด้วยกระเป๋าเงนิดิจิทลั รวมไปถึงการเปลี่ยนช่องทางการตลาดจากสื่อสิง่พมิพ์หรือป้ายโฆษณา 
เป็นการประชาสมัพนัธ์ทางสื่อออนไลน์  

ในขณะเดียวกัน มีธุรกิจอีกบางประเภทที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเหล่านี้ ในการด าเนินการ 
เนื่องจากเป็นส่วนหลกั หรือเป็นทัง้หมดของธุรกิจ เช่น กระเป๋าเงนิดิจิทลั (e-wallet) การลงทุนในสกุล
เงนิดิจิทลั (Cryptocurrency) คอร์สเรียนหรืออบรมออนไลน์ และการสร้างสื่อโฆษณาบนแพลตฟอร์ม
ดิจิทลั เป็นต้น รวมไปถึงธุรกิจค้าปลีกที่ใช้ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายเพยีงช่องทาง
เดียว ซึ่งเรียกธุรกิจเหล่านี้ ว่า ธุรกิจที่ข ับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี (Technology-driven Business) 



(Aversano และคณะ, 2006) ผู้ที่จะเข้ามาท างานในองค์กรเหล่านี้ หรือประกอบธุรกิจในลกัษณะนี้ จึง
จ าเป็นต้องมทีกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีจ่ าเป็น  
2.2 ทกัษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกบัคณุภาพบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
 ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหนึ่งในทักษะศตวรรษที่ 21 ที่ผู้ใช้บัณฑิตและ
ผู้ประกอบการทุกรายต่างคาดหวังจากบณัฑิตในยุคนี้ โดยเฉพาะธุรกิจที่ขบัเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
เนื่องจากถอืเป็นองคป์ระกอบหลกัของการด าเนินงานทัง้หมด Agrawal et. al. (2017) ไดร้ะบุว่าแนวโน้ม
ของการจา้งบุคลากรทีม่ทีกัษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในบริษัทต่าง ๆ จะเพิม่สูงขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะของธุรกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไปพึ่งพาเทคโนโลยมีากขึน้ 
 แมว่้ากลุ่มเยาวชนในปัจจุบนัจะเป็นกลุ่มทีม่กีารใชแ้ละตดิตามเทคโนโลยสีมยัใหม่มากกว่ากลุ่ม
คนในวยัท างานทัว่ไป แต่ยงัมขีอ้มูลซึ่งระบุว่าทกัษะในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของบณัฑติทีจ่บใหม่
นัน้ยงัต ่ากว่าระดบัที่คาดหวงัของสถานประกอบการต่าง ๆ  (Bilgihan et. al., 2014) ซึ่งอาจจะแตกต่าง
กนัออกไปตามประเภทของธุรกจิ อย่างไรกต็าม ส าหรบักลุ่มธุรกจิทีข่บัเคลื่อนด้วยเทคโนโลยนีัน้ การมี
ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีจ่ าเป็นนัน้มคีวามส าคญัอย่างมาก 
 

2.3 Hard Skill และ Soft Skill 
 Hard Skill เป็นทักษะที่จ าเป็นในการท างานรวมไปถึงการด าเนินธุรกิจ ในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอาจยกตวัอย่างได ้ เช่น ทกัษะการเขยีนโปรแกรม การตดัต่อวดิโีอ การสรา้งเวบ็ไซต์ เป็นต้น 
ในขณะที ่Soft Skill จะเป็นทกัษะทีเ่กี่ยวขอ้งกบัลกัษณะของบุคลกิภาพและทกัษะทางดา้นความคดิ เช่น 
ทกัษะในการสื่อสาร การควบคุมอารมณ์ และการคดิวเิคราะห ์เป็นต้น (Riyanti และคณะ, 2017) ซึ่งการ
จดัการเรยีนการสอนโดยทัว่ไปมกัเน้นการพฒันา Hard Skill และ Soft Skill ควบคู่กนัไป อย่างไรก็ตาม
งานวจิยันี้มุ่งเน้นพฒันาเครื่องมอืประเมนิทกัษะ เพื่อน ามาใชป้ระกอบการออกแบบกจิกรรมการเรยีนการ
สอน ดงันัน้จึงได้มุ่งเน้นดา้น Hard Skill เป็นหลกั เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกบัโปรแกรมคอมพวิเตอรห์รอื
แอปพลเิคชัน่ทีจ่ะน ามาสอน รวมไปถงึการมอบหมายงานในรายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ในขณะทีก่าร
พฒันาทกัษะดา้น Soft Skill นัน้สามารถท าควบคู่ไปกบัการเรยีนการสอนในทุกวชิาได ้ 
 

2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 Medlin et. al. (2007) ได้ท าการเปรียบเทียบทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่าง
ทกัษะทีน่ักศกึษาเข้าใจว่าจ าเป็นต่อการท างาน กบัทกัษะทีผู่ป้ระกอบการต้องการและระบุไวใ้นประกาศ
รบัสมคัร โดยผลส ารวจจากนักศึกษาสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศจ านวน 259 คนระบุว่าทกัษะที่คาดว่า
น่าจะมคีวามส าคญัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ทกัษะในการใชง้านโปรแกรมพืน้ฐานทัว่ไป ทกัษะในการออกแบบสื่อ
ใหเ้ขา้ใจง่าย และทกัษะในการเขยีนโปรแกรมตามล าดบั ส่วนขอ้มูลทีร่วบรวมจากประกาศรบัสมคัรงานที่
รบับณัฑติสาขาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศจ านวน 21,517 ต าแหน่งงาน พบว่าทกัษะที่เป็นที่ต้องการ
มากที่สุด ได้แก่ การใช้งานฐานข้อมูล, การใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน, และการเขยีนโปรแกรมเบื้องต้น
ตามล าดบั 
  



ในปี 2016, Wilaisakoolyong ได้ส ารวจความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยขีององคก์รธุรกจิ
ต่าง ๆ ในประเทศไทย ทัง้ทีม่เีจ้าของเป็นคนไทยและคนต่างชาติ โดยเน้นทกัษะด้านการบริหารจดัการ
เป็นหลกั ซึ่งผลส ารวจพบว่าหน่วยงานต่าง ๆ ต้องการบุคลากรดา้นเทคโนโลยทีีม่ทีกัษะดา้นการท างาน
เป็นทมี (เป็นทกัษะดา้น Soft Skill) และทกัษะในการแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถงึการใฝ่
เรยีนรูเ้ทคโนโลยใีหม่ ๆ หากพจิารณาเฉพาะทกัษะดา้น Software จะพบว่าบรษิทัของคนไทยเน้นทกัษะ
การใชโ้ปรแกรมของ Microsoft ในขณะทีบ่รษิทัต่างชาตเิน้นโปรแกรมของ IBM มากกว่าเลก็น้อย 
 ปัจจุบนั ธุรกจิในทุกภาคส่วนต่างตระหนักถงึความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ ไม่เฉพาะแต่
สายงานด้านคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศโดยตรงเท่านัน้ เพยีงแต่ธุรกิจแต่ละประเภทอาจมี
ความต้องการดา้นทกัษะทีแ่ตกต่างกนัออกไป Bilgihan และคณะ (2014) ไดท้ าการส ารวจผูใ้ชบ้ณัฑติใน
สาขาการโรงแรมและธุรกิจที่พักจ านวน 110 คนเกี่ยวกับทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
บณัฑติที่พงึประสงค์ โดยแบ่งออกเป็นทกัษะทัว่ไป และทกัษะเฉพาะ และมกีารประเมนิใน 2 ส่วนคือ 
ระดบัความส าคญัของทกัษะ และระดบัทกัษะของพนักงานใหม่ในองค์กรที่ประเมนิโดยผู้บงัคบับญัชา 
ผลการวิจยัพบว่า สถานประกอบการและธุรกิจการโรงแรมและที่พกัให้ความส าคญักบัทกัษะในการใช้
โปรแกรมค านวณ เช่น Excel มากทีสุ่ด ตามมาดว้ยทกัษะในการรบั-ส่งอเีมล และทกัษะในการสรา้งงาน
น าเสนอ เช่น PowerPoint ส่วนทกัษะที่พบว่าบณัฑติสาขาการโรงแรมและธุรกิจที่พกัมตี ่ากว่าระดับที่
คาดหวงัมากที่สุดได้แก่ ทกัษะในการค านวณเชิงตวัเลข เช่น Excel หรือ SPSS ส าหรบัทกัษะที่พบว่า
บณัฑติใหม่มกัจะท าได้ดีอยู่แล้วหรือดีกว่าที่คาดหวงัไว้ ได้แก่ ทกัษะในการซื้อสนิค้าออนไลน์ (ใช้ใน
ฐานะผูซ้ื้อ) และทกัษะในการใชส้ื่อ Social Media 
 

2.5 การประเมินทกัษะ 
 การประเมนิทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของผูเ้รยีน สามารถท าไดห้ลายวธิ ีซึ่ง Walsh 
(2009) ได้สรุปเป็น 7 วิธีการ ได้แก่ การใช้แบบสอบถามแบบมโีครงสร้าง การวิเคราะห์บรรณานุกรม 
การใชแ้บบทดสอบ การประเมนิตนเอง การประเมนิจากแฟ้มสะสมงาน การเขยีนเรยีงความ การสงัเกต 
การใชแ้บบจ าลอง และการประเมนิจากผลการเรยีน ซึ่งเมื่อพจิารณาถงึรูปแบบการประเมนิประกอบกบั
ข้อจ ากดัของวิธีการประเมนิแต่ละวิธี จะพบว่าส าหรบักลุ่มเรียนขนาดใหญ่จะมรีูปแบบการประเมินที่
เหมาะสม ไดแ้ก่ การใชแ้บบสอบถามชนิดมโีครงสร้าง, การใชแ้บบทดสอบ, และการประเมนิตนเอง ซึ่ง
สะดวกและรวดเรว็ รวมถงึมเีครื่องมอือตัโนมตัใิหใ้ชง้านมากมาย แต่หากพจิารณาว่าการใชแ้บบทดสอบ
อาจไม่สามารถวดัทกัษะไดต้ามวตัถุประสงค ์การวดัทกัษะจงึควรใชแ้บบสอบถามชนิดมโีครงสร้าง หรอื
แบบประเมนิตนเอง ซึ่งมคีวามคล้ายคลึงกนั หนึ่งในเครื่องมอืประเมนิที่มกีารใช้กนั ได้แก่ เครื่องมือ
ประเมนิทกัษะการใช้โปรแกรมส านักงานของ Armishaw (2013) ซึ่งการประเมนิตนเอง (โดยผู้เรียน) 
หากใช้ร่วมกบัการประเมนิ โดยผู้สอนแล้ว จะสามารถทวนสอบซึ่งกนัและกนัได้ ดงันัน้ในงานวิจยันี้จงึ
เน้นการสรา้งแบบประเมนิตนเอง เพื่อใหผู้ส้อนน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อ
พฒันาทกัษะของผูเ้รยีน รวมถงึเพื่อน าไปออกแบบเกณฑก์ารประเมนิผลงานต่อไป 
 
3. วิธีด าเนินงานวิจยั 



3.1. ขอบเขตของการวิจยั 
 งานวิจยันี้เป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ และการพฒันาเครื่องมอืวดัผล โดยในส่วนของการส ารวจมี
ขอบเขตของประชากร ประกอบไปด้วย ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร และเจ้าของกิจการในกลุ่มธุรกิจที่
ขบัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยใีนประเทศไทยทีร่บับณัฑติในสาขาด้านการบรหิารธุรกิจเข้าท างาน โดยมกีาร
สุ่มตวัอย่างแบบสะดวกโดยใชก้ารกระจายแบบสอบถามทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และอาศยัเครื่องมอืสร้าง
แบบสอบถามออนไลน์ในการคดักรองผูต้อบทีอ่ยู่ในของเขตประชากรทีก่ าหนด 
 

3.2 เครื่องมือวิจยั 
แบบส ารวจความต้องการดา้นทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของบณัฑติสาขาบริหารธุรกจิ 

จดัท าเป็นแบบสอบถามออนไลน์ มขีอ้ค าถามประกอบไปดว้ย 
ส่วนที่ 1 – เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกบัคุณลกัษณะของผู้ตอบ ประกอบไปด้วยประเภทของธุรกิจ 

จ าแนกตามประเภทของธุรกิจในประเทศไทย (สุดาทิพย์ และศกัดา, 2547; สุธิดา, 2561) ต าแหน่งงาน 
และลกัษณะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการด าเนินธุรกจิ ซึ่งระบบจะท าการคดักรองเฉพาะผู้ตอบที่
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นส่วนส าคญัในการด าเนินธุรกจิเท่านัน้ 

ส่วนที ่2 – เป็นขอ้ค าถามเกี่ยวกบัความส าคญัของทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศด้านต่าง ๆ 
ทีม่ต่ีอการปฏบิตังิานและการด าเนินธุรกจิ โดยเน้นทกัษะดา้น Hard Skill และคุณลกัษณะทีม่รี่วมกนัของ
ธุรกจิประเภทต่าง ๆ โดยขอ้ค าถามมลีกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดบั ดงันี้ 
  ระดบั 1 หมายถงึ ทกัษะดงักล่าวมคีวามส าคญัน้อย หรอืไม่มปีระโยชน์ต่อการท างาน 
  ระดบั 2 หมายถึง ทกัษะดงักล่าวมปีระโยชน์และอาจช่วยเพิม่ประสทิธิภาพในการท างาน แต่
ไม่ไดเ้ป็นทกัษะหลกัทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตังิาน 
  ระดบั 3 หมายถึง ทกัษะดงักล่าวมคีวามจ าเป็นและส าคญั แต่สามารถเรียนรู้ได้ในระหว่างการ
ท างาน 
  ระดบั 4 หมายถงึ ทกัษะดงักล่าวมคีวามส าคญัมาก ควรมกีารฝึกฝนตัง้แต่ในระดบัมหาวิทยาลยั 
หากไม่มทีกัษะดงักล่าวจะไม่สามารถปฏบิตังิานได ้และอาจส่งผลต่อการพจิารณารบัเขา้ท างาน 
  โดยการหาคุณภาพเครื่องมอืแบบสอบถามใช้วธิีการหาค่า IOC โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจจ านวน 3 ท่าน และคดัเลือกเฉพาะขอ้ค าถามที่มคี่า IOC ไม่ต ่ากว่า 0.5 ค าถามใน
ส่วนที่ 2 ภายหลังด าเนินการแก้ไขปรับปรุง ประกอบไปด้วยข้อค าถามด้านทักษะพื้นฐานการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศที่ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน รวมข้อค าถาม 25 ข้อ ดงัแสดงในตารางที่ 3 และค าถาม
ปลายเปิดอกี 1 ขอ้  

แบบประเมินทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแบบประเมนิตนเองที่มีลกัษณะเป็นแบบ
บนัทึกรายการให้ผู้เรยีนระบุสิง่ที่สามารถปฏิบตัิได้ โดยอ้างอิงรายการทกัษะตามผลส ารวจข้างต้น การ
หาคุณภาพเครื่องมอืแบบประเมนิตนเองใช้วิธีการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยพจิารณาค่า IOC 
จากผูเ้ชีย่วชาญด้านเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกจิจ านวน 3 ท่าน และคดัเลอืกเฉพาะขอ้ค าถามที่มีค่า 
IOC ไม่ต ่ากว่า 0.5 



 
3.3 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัและเกบ็ข้อมูล 

1) ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

2) สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย (แบบสำรวจความต้องการด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ) 

3) เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

4) วิเคราะห์ข้อมูล สรุปทักษะที่จำเป็นต้องพัฒนาบัณฑิตอย่างเร่งด่วน 

5) พัฒนาแบบประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6) ทดสอบและหาคุณภาพของแบบประเมิน 
 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะหผ์ลส ารวจเพื่อพจิารณาระดบัความส าคญัของทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ในแต่ละดา้น ใชก้ารหาค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของผลส ารวจ โดยใชก้ารวเิคราะหผ์ลดงันี้ 
ระดับ 1 (ไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน) : คะแนน 1.00 – 1.99 หมายถึง ทักษะของบณัฑติที่ไม่มี

ความจ าเป็นเร่งด่วนทีจ่ะต้องพฒันา 
ระดบั 2 (ฝึกฝนตามความสนใจ): คะแนน 2.00 – 2.99 หมายถึง ทกัษะที่ผู้เรียนสามารถฝึกฝน

ไดต้ามแนวทางในการประกอบอาชพีของแต่ละบุคคล 
ระดบั 3 (ควรมใีนกิจกรรมการเรียนการสอน): คะแนน 3.00 – 3.49 หมายถึง ทกัษะที่ควรมใีน

กจิกรรมการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรี 
ระดบั 4 (จ าเป็นเร่งด่วน): คะแนน 3.50 – 4.00 หมายถงึ ทกัษะทีม่คีวามจ าเป็นเร่งด่วนทีจ่ะต้อง

พฒันา โดยอาจมวีชิาทีร่บัผดิชอบโดยเฉพาะ หรอืจดัฝึกอบรมเพิม่เตมิ และต้องมกีารประเมนิผล 
 

4. ผลการวิจยั 
 ผลการเกบ็ขอ้มูล มชีุดขอ้มูลทีส่ามารถน ามาใชไ้ดซ้ึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข (เป็นธุรกจิทีข่บัเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยแีละรบันักศกึษาจบใหม่) จ านวน 111 ชุดข้อมูล มกีารกระจายของกลุ่มตวัอย่างจ าแนก
ตามประเภทของธุรกจิและต าแหน่งงานดงัแสดงในตารางที ่1 และ 2 ตามล าดบั 
 

ตารางที ่1 การกระจายของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามประเภทของธุรกจิ 
ประเภทของธุรกิจ จ านวน (N) ร้อยละ (%) 

การบรกิาร (Service) 
การเงนิ (Financial) 
การคา้ (Commercial) 
การผลติ (Manufacturing) 
อื่น ๆ 

36 
25 
24 
19 
7 

32.43 
22.52 
21.62 
17.12 
6.31 

รวม 111 100 

 



ตารางที ่2 การกระจายของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
ต าแหน่งงาน จ านวน (N) ร้อยละ (%) 

พนักงานประจ า (Full-time) 
พนักงานชัว่คราว (Part-time) 
ผูบ้รหิาร (Executive) 
ผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) 

81 
11 
10 
9 

72.97 
9.91 
9.01 
8.11 

รวม 111 100 
 

 โดยผลการส ารวจแสดงในตารางที่ 3 – 7 โดยตารางที่ 3 แสดงความส าคัญของทักษะด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศในภาพรวมของทุกประเภทธุรกจิ แบ่งระดบัความส าคญัออกเป็น 4 ระดบั ดงัแสดง
ในบทที่ 3 หวัข้อที่ 5 ส่วนตารางที่ 4 – 7 แสดงเฉพาะทกัษะที่มคีวามส าคญัระดับ 4 (จ าเป็นเร่งด่วน) 
ของแต่ละประเภทธุรกจิ  
 

ตารางที ่3 ความส าคญัของทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในธุรกจิทีข่บัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยี 

ทกัษะ 
ระดบัความส าคญั  

ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดบั 4 (จ าเป็นเร่งด่วน) 
- การสบืคน้ขอ้มูล (Search Engine) 
- การใชร้ะบบปฏบิตักิาร Windows (Windows OS) 
- การรบั-ส่งอเีมล (Email) 
- โปรแกรมประมวลผลค าพื้นฐาน (Word – Basic) 
- โปรแกรมน าเสนอพื้นฐาน (Presentation – Basic) 

 
3.89 
3.76 
3.73 
3.69 
3.66 

 
0.31 
0.53 
0.49 
0.57 
0.51 

ระดบั 3 (ควรมีในกิจกรรมการเรียนการสอน) 
- การใชง้านอนิเทอร์เน็ต (Internet) 
- การแก้ปัญหา IT (Troubleshooting) 
- โปรแกรมตารางค านวณพื้นฐาน (Spreadsheet – Basic) 
- การใชโ้ทรศพัท์มอืถอื (Mobile) 
- การใชเ้ครอืข่ายสงัคม (Social Network) 

 
3.41 
3.33 
3.28 
3.24 
3.06 

 
0.58 
0.53 
0.89 
0.77 
0.97 

ระดบั 2 (ฝึกฝนตามความสนใจ) 
- การประชุมทางไกล (Video Conference) 
- โปรแกรมประมวลผลค าระดบักลาง (Word – Intermediate) 
- โปรแกรมตารางค านวณระดบักลาง (Spreadsheet – Intermediate) 
- การบนัทกึสื่อมลัตมิเีดยี (Media Recording) 
- โปรแกรมน าเสนอระดบักลาง (Presentation – Intermediate) 
- การขายของออนไลน์ (E-commerce) 
- โปรแกรมประมวลผลค าระดบัสูง (Spreadsheet – Advanced) 
- การแก้ไขรูปภาพ (Photo Editing) 
- การสรา้งงานกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว (Graphics & Animation) 

 
2.92 
2.52 
2.51 
2.48 
2.36 
2.32 
2.05 
2.05 
2.00 

 
0.98 
0.95 
1.08 
1.08 
1.00 
1.05 
0.94 
0.91 
0.87 

ระดบั 1 (ไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน)   



ทกัษะ 
ระดบัความส าคญั  

ค่าเฉลี่ย S.D. 
- การตดัต่อเสยีงและวดิโีอ (Audio & Video Editing) 
- การจดัการฐานขอ้มูล (Database Administration) 
- การเผยแพร่สื่อมลัตมิเีดยี (Multimedia Publishing) 
- การสรา้งและเผยแพร่เวบ็ไซต์ (Website) 
- ระบบปฏิบตักิารอื่น ๆ (Other Desktop OS) 
- การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถติ ิ(Statistics) 

1.91 
1.86 
1.84 
1.62 
1.58 
1.49 

0.85 
0.85 
0.88 
0.83 
0.72 
0.74 

หมายเหตุ: N = 111 
 
ตารางที ่4 ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่รีะดบัความส าคญัสูงสุดในกลุ่มธุรกจิการบรกิาร 

ทกัษะ 
ระดบัความส าคญั  

ค่าเฉลี่ย S.D. 
- การสบืคน้ขอ้มูล (Search Engine) 
- โปรแกรมน าเสนอพื้นฐาน (Presentation – Basic) 
- โปรแกรมประมวลผลค าพื้นฐาน (Word – Basic) 
- การรบั-ส่งอเีมล (Email) 
- การใชร้ะบบปฏบิตักิาร Windows (Windows OS) 
- โปรแกรมตารางค านวณพื้นฐาน (Spreadsheet – Basic) 

3.83 
3.80 
3.67 
3.67 
3.61 
3.50 

0.38 
0.40 
0.58 
0.58 
0.60 
0.61 

หมายเหตุ: N = 36 
 
ตารางที ่5 ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่รีะดบัความส าคญัสูงสุดในกลุ่มธุรกจิการเงนิ 

ทกัษะ 
ระดบัความส าคญั  

ค่าเฉลี่ย S.D. 
- การใชร้ะบบปฏบิตักิาร Windows (Windows OS) 
- การสบืคน้ขอ้มูล (Search Engine) 
- โปรแกรมตารางค านวณพื้นฐาน (Spreadsheet – Basic) 
- การรบั-ส่งอเีมล (Email) 
- โปรแกรมน าเสนอพื้นฐาน (Presentation – Basic) 
- โปรแกรมประมวลผลค าพื้นฐาน (Word – Basic) 
- โปรแกรมตารางค านวณระดบักลาง (Spreadsheet – Basic) 

4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
3.88 
3.84 
3.56 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.43 
0.37 
0.57 

หมายเหตุ: N = 25 
 

  



ตารางที ่6 ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่รีะดบัความส าคญัสูงสุดในกลุ่มธุรกจิการคา้ 

ทกัษะ 
ระดบัความส าคญั  

ค่าเฉลี่ย S.D. 
- การสบืคน้ขอ้มูล (Search Engine) 
- โปรแกรมประมวลผลค าพื้นฐาน (Word – Basic) 
- การใชร้ะบบปฏบิตักิาร Windows (Windows OS) 
- การรบั-ส่งอเีมล (Email) 
- การใชโ้ทรศพัท์มอืถอื (Mobile) 

3.92 
3.83 
3.79 
3.79 
3.50 

0.28 
0.38 
0.51 
0.41 
0.51 

หมายเหตุ: N = 24 
 

ตารางที ่7 ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่รีะดบัความส าคญัสูงสุดในกลุ่มธุรกจิการผลติ 

ทกัษะ 
ระดบัความส าคญั  

ค่าเฉลี่ย S.D. 
- การใชร้ะบบปฏบิตักิาร Windows (Windows OS) 
- การสบืคน้ขอ้มูล (Search Engine) 
- โปรแกรมน าเสนอพื้นฐาน (Presentation – Basic) 
- การรบั-ส่งอเีมล (Email) 

4.00 
4.00 
3.58 
3.53 

0.00 
0.00 
0.51 
0.51 

หมายเหตุ: N = 19 
 

ส่วนทกัษะอื่น ๆ ทีม่กีารระบุถงึความส าคญัมดีงัต่อไปนี้ 
 - การทดสอบและแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออนิเทอร์เน็ต (Internet Troubleshooting) 
 - การเชื่อมต่อเครื่องฉายภาพและการใชง้านหลายหน้าจอ (Multiple Screen Configuration) 
 - การใชร้ะบบงานหลงับา้นของระบบ Logistics (Logistic System Backend) 
 

5. สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 
 ผลการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจที่ขบัเคลื่อนด้ วย
เทคโนโลยจี านวน 111 คน พบว่าทกัษะพื้นฐานด้านการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศกลุ่มที่มคีวามจ าเป็น
เร่งด่วนที่ต้องมกีารพัฒนาบัณฑิตในภาพรวม (ไม่จ าแนกประเภทธุรกิจและลักษณะการด าเนินงาน) 
ได้แก่ ทกัษะในการสบืค้นข้อมูล การใช้ระบบปฏิบตัิการ Windows การรบั-ส่งอีเมล การใช้โปรแกรม
ประมวลผลค าพืน้ฐาน และโปรแกรมน าเสนอพืน้ฐานเรยีงตามล าดบัความส าคญัจากมากไปน้อย ซึ่งหาก
บณัฑติไม่มทีกัษะเหล่านี้อาจส่งผลต่อการพจิารณารบัเขา้ท างาน 
 ในกลุ่มธุรกิจบริการและกลุ่มธุรกิจการเงนิจะมทีกัษะในการใช้โปรแกรมตารางค านวณพืน้ฐาน
เพิม่ขึ้นมาในกลุ่มทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศที่มคีวามส าคญัมากที่สุด โดยเฉพาะในกลุ่ม
ธุรกิจการเงนิที่ผลส ารวจมคีวามเป็นเอกฉันท์ สอดคล้องกบัผลส ารวจของ Bilgihan และคณะ (2014) ที่
ท าการส ารวจกลุ่มธุรกจิการโรงแรมและทีพ่กั ซึ่งมกีารเกบ็ขอ้มูลเน้นไปทีต่ าแหน่งงานฝ่ายหารายได ้โดย
พบว่าทกัษะในการใชโ้ปรแกรมตารางค านวณมคีวามส าคญัมากทีสุ่ดเช่นเดยีวกนั 
 ในกลุ่มธุรกจิการคา้จะเพิม่ทกัษะการใชโ้ทรศพัท์มอืถอืเพิม่ขึน้มา เนื่องจากการคา้ขายในปัจจุบัน
หลกัเลีย่งไม่ไดท้ีจ่ะต้องใชโ้ทรศพัท์มอืถอืเป็นทัง้ช่องทางการขาย การรบัช าระเงนิ การขนส่งและตดิตาม



การขนส่ง รวมไปถงึบรกิารหลงัการขายต่าง ๆ (Donner, 2006; Chang และคณะ, 2009) ส่วนกลุ่มธุรกจิ
ด้านการผลิตนัน้มคีวามต้องการด้านทกัษะพื้นฐานการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศไม่แตกต่างจากความ
ต้องการในภาพรวม 
 จากผลส ารวจจะพบว่าทกัษะที่กลุ่มธุรกจิต่าง ๆ คาดหวงัจากบณัฑติที่จบใหม่จะเน้นไปที่ทกัษะ
พื้นฐานทัว่ไป โดยในประเทศไทยเน้นไปที่การใช้ระบบปฏิบตัิการ Windows และโปรแกรมส านักงาน
ของ Microsoft ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการส ารวจของ Wilaisakoolyong (2016) ส่วนทกัษะเฉพาะอย่างเช่น
การตดัต่อวดิโีอ งานเวบ็ไซต์ รวมไปถงึงานระบบต่าง ๆ นัน้ไม่ไดถู้กกล่าวถงึหรอืใหค้วามส าคญัมากนัก 
รวมถงึเทคโนโลยขี ัน้สูงอย่างเช่นปัญญาประดษิฐ์ (AI) อนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิง่ (IoT) หรอืความเป็นจรงิ
เสมอืน (VR) นัน้ไม่ไดถู้กกล่าวถงึเช่นกนั อาจเนื่องมาจากธุรกจิทีต้่องการทกัษะเหล่านัน้ไม่ไดอ้ยู่ในกลุ่ม
ตวัอย่าง หรอืเป็นทกัษะทีธุ่รกิจไม่ไดค้าดหวงัจากบณัฑติด้านการบรหิารธุรกจิ ดงัขอ้จ ากดัทีจ่ะกล่าวถึง
ในส่วนถดัไป 
 ผลส ารวจข้างต้นสามารถน าไปพฒันาเป็นแบบประเมนิทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศกึษาได ้ดงัแสดงในภาคผนวก ข. ซึ่งนักศกึษาสามารถประเมนิตนเองก่อนเรียน และใหผู้ร้บัผดิชอบ
รายวชิาใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพจิารณาจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ด้ 
 

6. ข้อจ ากดัในงานวิจยัและข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากงานวิจยันี้มขี้อก ากดัหลายประการที่อาจส่งผลต่อการสรุปผลการวิจยัหรอืน าไปใช ้ดงั
รายละเอยีดต่อไปนี้ 
 

6.1 Hard Skill และ Soft Skill 
 เนื่องจาก Hard Skill และ Soft Skill เป็นสิ่งที่จะต้องพฒันาควบคู่กนัในการพฒันาทักษะของ

ผูเ้รยีน โดยเฉพาะทกัษะในศตวรรษที ่21 (Riyanti และคณะ, 2017) อย่างไรกต็าม Soft Skill เป็นทกัษะ
ที่สามารถฝึกฝนได้ในทุก ๆ รายวิชา ในขณะที่ทักษะด้าน Hard Skill หลายอย่างจ าเป็นต้องฝึกใน
หอ้งปฏบิตักิาร 

 ปัจจุบนัสถาบนัอุดมศกึษามกีารปรบัเปลี่ยนรูปแบบการเรยีนการสอนไปเป็นแบบออนไลน์และ
การเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) มากขึ้น ท าให้การคดัเลือกกิจกรรมพฒันาผู้เรียนโดยใช้
หอ้งปฏบิตักิารจ าเป็นต้องพจิารณาอย่างรอบคอบ และมกีารจดัล าดบัความส าคญั ดงันัน้ในงานวจิยันี้จึง
เน้นทกัษะดา้น Hard Skill เป็นหลกั 
 

6.2 ความเอนเอียงในชุดข้อมูล พนักงานประจ า พนักงานอิสระ และผู้ประกอบการ 
 เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างมากกว่ารอ้ยละ 80 เป็นพนักงานประจ า ดงันัน้ผลการวจิยันี้จงึมคีวามเอน
เอียง (Bias) ไปทางทกัษะที่จ าเป็นต่อการสมคัรงาน เพื่อให้ได้งาน และเป็นทกัษะที่ใช้ในการท างาน
ประจ า (Routine Job) ในขณะทีท่กัษะบางอย่าง เช่น การตดัต่อเสยีงและวดิีโอ ซึ่งเป็นทกัษะทีม่ผูี้สนใจ
มากในปัจจุบนั แต่กลบัถูกมองว่ามคีวามส าคญัน้อย อาจเป็นเพราะว่าทกัษะดงักล่าวไม่ได้ถูกใชใ้นงาน
ประจ า หรืออีกในมุมหนึ่งคือหน่วยงานต่าง ๆ มีการจ้างพนักงานอิสระ (Freelance) ในการท างาน
ดงักล่าว 



 อกีดา้นหนึ่ง ทกัษะทีน่ าเสนออาจไม่สามารถสะท้อนถงึทกัษะทีจ่ าเป็นในการเป็นผูป้ระกอบการ 
เนื่องจากสดัส่วนของชุดขอ้มูลทีน่้อยกว่ามาก 
 

6.3 ทกัษะทัว่ไปและทกัษะเฉพาะ 
 ทักษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศที่มกีารกล่าวถึงในงานวิจัยนี้ เป็นทักษะทัว่ไป (General IT 
Skills) เช่น การใช้โปรแกรมประมวลผลค า การสบืค้นข้อมูล การใช้งานอนิเทอรเ์น็ต เป็นต้น เนื่องจาก
ประชากรและกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มธุรกจิที่ขบัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยทีัว่ ๆ ไป โดยไม่เฉพาะเจาะจงไป
ที่สาขาใดสาขาหนึ่ง ดงันัน้ผลการวิจยัจึงไม่ครอบคลุมทกัษะเฉพาะ (Industry-specific IT Skills) เช่น 
การใชร้ะบบการจอง การใชร้ะบบงานหลงับา้น และการใชเ้ครื่องมอืบรหิารจดัการรา้นคา้ เป็นต้น 
 

6.4 ขอบเขตของสาขาบริหารธุรกิจ 
 เนื่องจากขอบเขตของงานวิจัยเฉพาะเจาะจงไปที่สาขาบริหารธุรกิจ ดงันัน้ทกัษะที่เกี่ยวขอ้งจงึ
มุ่งเน้นไปที่ทกัษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในสาขาบริหารธุรกจิ งานวิจยันี้ไม่ไดร้วมทกัษะเฉพาะของ
สาขาอื่น ๆ เช่น สาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เป็นต้น แต่อาจมีผู้ประกอบการบางรายที่ให้ความส าคัญกับทักษะเหล่านัน้ จึงอาจเป็นทางเลือกให้
นักศกึษาทีส่นใจท าการ Upskill หรอื Reskill ไดต้ามทกัษะพืน้ฐานทีม่อียู่ 
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